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Genç dünya

Kıymetli Okuyucumuz, 

Hayatımızın eski normaline kavuşamasak 
da yeni normaline alışmaya başladığımız 
süreçte sizlerle 18. sayımızda buluşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sayımızda sizlere Dostoyevski’nin sürgün 
edildiği Sibirya’nın soğuğunu, kıyamet 
kopsa dahi içmekten vazgeçmeyeceğini 
düşündüğümüz çayın kokusunu ve içinde 
bulunduğu ruh dünyasının kırık umudunu 
getirdik.

Her yeni sayıda sizlerle buluşmanın sevincini 
yaşıyor, bir dahaki sayımızda yeni kelimeler, 
fikirler ve yüzlerle aranızda olmayı ümit 
ediyoruz.

“"Duvarı yıkacak gücüm yoksa, onu yıkmak 
için kendimi paralayacak halim yok tabii 
ki, fakat önümde duvar var diye ona boyun 
eğecek de değilim." 

Yer Altından Notlar
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Ayşe Rüveyda AKGÜNGÖR

#Bi y o g r a fi

Adı dünyaca duyulmuş, Rus edebiyatının önde 
gelen isimlerinden Fyodor Mikhailovich Dostoevsky 
gözlerini 1821 Moskova’sında açtı. Annesi Maria 
ve babası Mikhail Dostoevsky’nin altı çocuğundan 
biriydi. Kardeşleriyle beraber pek çok zaman öfkeli 
ve sarhoş bir babayı görmekteydiler. Bu portredeki 
bir babanın yanı sıra sessiz kalmayı tercih eden 
sükûnetli bir annenin oğluydu Fyodor.

Bir yazarın yanından yöresinde geçip gitmek 
dahi ölümsüzleştirilmiş bir ânı beraberinde taşır. 
Yazarın baktığı yönde yere düşüveren bir mendil, 
konuştuğu bir akran, içini daraltan bir his onun 
hayatına tesir eder. Öyle ki bizatihi ellerinde 
büyüdüğü aile bireylerinin benliğinde bıraktığı izler, 
tüm seyrettikleri ve hissettikleri hayatında olduğu 
gibi eserlerinde de gözlenebilir. Tıpkı bunun gibi 
Dostoevsky’nin de kaleme aldıklarında da annesine, 
yaşadığı şehre, babasına, cezaevine, Rus insanına 
dair enstantaneler okumak mümkündür.

Annesinin vefâtının ardından mühendislik okuluna 
gitti. Babasının vefât haberini ise okul yıllarında 
aldı. Eğitimini tamamlamasının ardından askeri bir 
kurumda çalışmaya başladı. Askeriyenin boğucu 
havasından bunalan Fyodor, bir süre sonra buradaki 
işinden ayrılarak yazarlığa yöneldi. Bu yönelimin 
ilk meyvesi “İnsancıklar” (1846) adlı eseri, Fyodor 
henüz yirmi beş yaşındayken verdi. Fyodor, hiçbir 
zaman kendisinin beklentileri her daim karşılanan 
biri olmamıştı. Yayınevleri metinde çeşitlice 
değişiklikler yapılmadan eseri yayımlamayacaklarını 
tekrarladılar. Buna rağmen sözcüklerini kendi 
başına bastırmayı başardı. Fakat ilk eseri olan 
“İnsancıklar” beklediği övgüyle karşılanmadı.  Bu 
durum askerlikten bir patates kadar nefret eden 
Fyodor’u daha da umutsuzluğa iterek bir süreliğine 

onu edebiyâttan uzaklaştırdı.

1849 yılında sekiz arkadaşıyla beraber devletin 
karşısında yer alan bir komploya katıldığı iddiası 
ile tutuklandı. Ölüm cezasına mahkûm edilmişken 
sekiz ay hapiste kalmasının ardından idam günü 
alınan af kararıyla cezası dört yıl kürek ve altı 
yıl hapis cezasına dönüştürüldü. Arkadaşlarıyla 
beraber Sibirya’ya sürgün edildi. Geçirdiği bu zorlu 
dönemin etkileri eserlerinde oldukça bariz bir 
şekilde okunabilir olmuştu.

Fyodor, Sibirya ve Moskova’nın ardından cezalarını 
ödemiş haliyle Petersburg’a döndü. Kardeşiyle 
beraber çeşitli dergiler üzerine çalıştı. Bu dönemin 
ardından “Ezilenler” (1861), “Ölüler Evinden Anılar” 
(1862), “Yeraltından Notlar” (1864), “Suç ve Ceza” 
(1866), “Kumarbaz” (1866) gibi önemli eserlerini 
yayımladı.

Bu geçen süre zarfında dilediği Avrupa seyahatini 
gerçekleştirdi; kumar borçlarıyla mücadele ederek 
henüz yayımlanmamış eserlerinin avanslarıyla 
küçük bir otel odasında yaşamını idame ettirdi.
1857 yılında evlendiği eşi Maria’nın vefatından 
birkaç yıl sonra sekreteri Anna ile evlendi. Kumar 
borçlarıyla hayat süren Fyodor’un Anna ile 
beraber bir kız çocuğu oldu.      Çokça üzücüdür 
ki Fyodor ve Anna kızlarıyla uzun yıllar beraber 
olamadılar. Dostoevsky bebeğin doğumundan 
kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumdu.- 
Onun ardından Fyodor Mikhailovich Dostoevsky 
hastalanarak 1881’in Ocak ayında dünyanın tüm bu 
sevimsizliğinden, insanları böylesi derinlemesine 
anlamak arzusundan arınarak Rusya’nın 
soğuğundan ayrıldı. Dediği üzere, her şeyi fazlasıyla 
anlamak bir hastalıktı. 

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

“Her seyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır.”

.

.
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#Fi l mAn a l i z i

Copie 
Conforme

Copie Conforme
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‘Farklı’ diye nitelediğimiz ünsiyetlerin odak 
noktası karşılıklı yanlış anlaşılmalar mıdır 
yoksa gerçekliğin ürküttüğü bireylerin 
birbirini kaçarken bulması mı? Yani bizleri 
merkezden uzaklaştıran asıl unsur aynı 
yaşam çizgilerine sahip olmayışımız mı yoksa 
farklı olanı bulmaya olan karşı konulamaz 
isteklerimiz mi? Çünkü Kiarostami özgünlük 
ve eşsizlik gibi  kavramların ancak duyguların 
anlamlandırılamadığı noktalarda ortaya 
çıkabileceğini dile getiriyor.

Sanat eserlerinin kopyalarının da aslından 
farkının olmadığını savunan ve hakkında 
yazdığı kitabını tanıtmak için seminer vermek 
üzere İtalya’ya gelmiş İngiliz bir yazar (William 
Shimell) ile; bu seminere katılan sanat 
galerisi sahibesi  Fransız bir okurun (Juliette 
Binoche) geçirdikleri birkaç saati konu alıyor 
filmimiz. Senaryo; iki birey arasında iç içe 
geçmiş sahnelere yer verirken; orijinal-kopya 
ikilemi noktasındaki sorunsalları, kadın-erkek 
ilişki dinamiklerini, evliliğin getirdiği kimlik 
bunalımlarını ve gerçek hayat-kurgulanmış 
yaşam ayrımını keskin sınırlar çizmeden nesne-
kişi geçişlerini sorgulatan enfes diyaloglara 
sahip bir Kiarostami eseri.

Copie Conforme, yönetmenin daha önceki 
tüm eserlerinden farklı olarak dili Farsça 
olmayan ve İran dışında çektiği ilk filmidir. 

Toscana Bölgesi’nde çekilen film, yazarın 
kitabını tanıttığı sekans ile açılır ve ardından  
İtalyanca, İngilizce ve Fransızca diyaloglarla 
da ilerler. İngiliz yazar James Miller ülkesinde 
pek ilgi görmediği halde, İtalyanca ‘kopyasının’ 
epey popüler olduğu kitabını imzalamak 
ve okurlarıyla buluşmak üzere Toscana 
Bölgesi’nde düzenlenmiş bir seminere katılır. 
Bu sahnelerde inceden bir İngiliz-İtalyan okur 
kitlesi eleştirisi mi var; İtalyanlar mı ince 
zevklere sahip yoksa ingilizlerin künt ruhlu 
oldukları mı vurgulanıyor bilinmemekle beraber 
tam tersi ironik bir yaklaşım da sergilenmiş 
olabilir. Kitabın adı, filmimizin de İtalyancası 
olan Copie Conforme. Yazar, sanat felsefesi 
üzerine oluşturduğu kitabında, kopya sanat 
eserlerinin orjinallerinden yerine göre daha 
da değerli olabileceği tezini işlemektedir. 
Toplantıya dinleyici olarak katılan baş 
aktrisimiz, taze ergenliğinin isyanlarında 
bayrak sallayan oğlunun ısrarları sonucunda 
seminer salonundan ayrılmak zorunda kalınca 
yazara toplantıyı tertipleyen kişi aracılığıyla, 
imzalaması için kitaplarını ve onu araması için 
de telefonunu bırakır. Yazara şehri tanıtmak 
ve elindeki kitapları imzalatmak isteyen bu 
‘tamamen yabancı’ kadınla (Elle); şehre yalnızca 
seminer vermek için gelmiş, gelmişken de 
oyalanmak niyetinde olan ‘tamamen yabancı’ 
bir adamın (James Miller) birkaç saatlik 
serüvenine tanıklık ediyoruz. Elle’nin filmin 

Umut Yılmaz
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henüz başlarında kıskanç bir kadını taklit 
ederek yolculuğa başlıyor oluşu oldukça garip 
çünkü; henüz duygunun gerçekliğini sınayacak 
hiçbir argüman veya materyale sahip değiliz. 
Kafede kahve içerken bu ikiliyi evli sanan 
kadın garsona, karı-kocaymış gibi davranarak 
tabir-i caizse rol keserek bir çeşit oyuna start 
verilir ve gittikçe olaylar daha da ilginçleşir. 
Öykü o kadar tuhaf ilerliyor ki karı-koca olup 
olmadıkları noktasında onlarca defa bizler 
dahi ikircimde kalıyoruz. Öyle ki 15 sene önce 
balayı yaptıklarını iddia eden Elle’nin ısrarıyla 
o gece kaldıkları oteli 15 yıl sonra tekrardan  
ziyaret ediyorlar. Hatta odada bulunan eşyaları 
hatırlatmaya çalışmanın yanında aralarında 
geçen konuşmaları da ayrıntısıyla izah etmeye 
çalışıyor James’e. Peki birbirini ‘hiç tanımayan’ 
iki kişi sanki 15 yıllık evliymiş gibi samimi 
olabilir, sanata-insan ilişkilerine-aileye-hayata 
dair derinlemesine sıcak bir sohbet sürdürüp 
‘orjinal’ karı-kocaymış gibi tartışabilir mi? 
Buna çevrelerindeki insanları inandırmakla 
kalmayıp kendilerini bile inandırıyorlar hissi 
hiç eksik olmuyor film boyunca. Ayrıca Copie 

Conforme’yi izlerken Before Serisi diye bilinen 
ve üçlemenin de ilk filmi olan 95 yapımı Before 
Sunrise, hafızamızın derinliklerinde tekrardan 
canlanıyor. Orada da birbirini hiç tanımayan iki 
kişinin (Celine ve Jesse) trende tanışıp tam 6 ay 
sonra birbirlerini görmek için randevulaşan ve 
yine ilginç diyaloglara sahne olmuş dakikalara 
tanıklık ediyoruz. Bir bakıma esprili diliyle de 
Allen Tarzı komedi anlayışını andırıyor bahsi 
geçen filmimiz.

SANAT, GERÇEK OLANDAN 
DEĞERLİDİR!

Kopyanın veya hayalin, en az gerçek olan 
kadar değerli olduğuna dair yazarımızın tezini 
biraz daha özele indirgemiş Nietzsche‘nin 
“Sanat, hakikâtten daha değerlidir” 
aforizmasını James aracılığıyla bizlere 
sorgulattığını veya bu görüşün yanında yer 
aldığını gözlemlediğimiz Kiarostami, arabayla 
kırsal bir bölgeden geçerken yol kenarında 
sıralanan servi ağaçlarına dikkati çeken İngiliz 
yazarın ağzından konuşarak; aslında, her birini 
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diğerlerinden farklı kılan şekilleriyle iyi birer 
sanat eseri olarak gördüğü bu ağaçları, sanat 
dışı kılan şeyin onların bir sanat galerisinde 
değil de arazi üzerinde bulunmasına bağlar. 
Benzer şekilde, herhangi bir ‘değersiz’ nesnenin, 
bulunduğu yerden alınıp hem de kendisine 
hiçbir müdahalede bulunulmadan bir galeriye 
konduktan  sonra ‘değerli’ bir sanat eseri haline 
dönüşeceğinin sorunsalını da tüm çıplaklığıyla 
gözler önüne sermiş bulunuyor. Diğer yandan 
Rönesansın baş aktörü olan Michelangelo’nun 
Floransa’daki -henüz filmin başında, kitabının 
temellerini Floransa’da attığını dile getiriyor 
yazar- Davut Heykeli de bu sorunsalın en 
yerinde örneklerindendir. Orjinalinin akademide 
bulunduğu heykelin, Uffizi Galerisi önünde 
bulunan imitasyonu gerçeğinden daha fazla 
ilgi görüp çoğu kimsenin Davut Heykeli diye 
bildiği yapıttır. Açık havada bulunan kopyasıyla 
arasında yürüme mesafesi olan orjinal Davut 
Heykeli kesinlikle kopyasından daha ‘farklı’ veya 
ihtişamlı bulunmuyor. O halde  estetiği besleyen 
asıl unsur eserin bizatihi kendisi midir yoksa 
bulunduğu yer, işgal ettiği mekan mı? Söz gelimi 
daha derin ve estetik bir duygu olan aşk; anların, 
mekanların ve bireylerin özel olması hasebiyle 
mi farklıdır yoksa bizzat aşkın eşsiz oluşuyla 
mı?

Örnekler gösteriyor ki kriterler belli bir bütünlük 
içerisinde indirgenip tektipleştirilemez. Yani 
dalgalı bir haz anlayışı sanata kısmi olarak 
hakimken kesin diye belirlenmiş hiçbir ölçüt 
yok. Durum bu kadar belirsizken Orijinal veya 
farklı olarak nitelendirdiğimiz sanat eserlerinin 

aslında yaşamda varolanların kopyasından ya 
da bir suretinden ibaret oluşu işimizi daha da 
çıkmaza sokmaz mı güncel sanat anlayışına 
göre? Peki yaratma sanatı ile kopya sanatı bu 
zeminde karşılaştırılabilir mi? Bağlamların farklı 
oluşu indirgenememiş kriterler ile kıyas edilebilir 
mi? Yaratıcının hiçbir örneği yokken ‘sıfırdan’ 
var ettikleri karşısında mahlukatın esinlenerek 
kopya ettikleri aynı minvalde değerlendirilebilir 
mi? Üzerinde saatlerce konuşmaya, aylarca 
araştırmaya ve yazmaya değer gördüğümüz ve 
dahi ruhumuzu tüm yoğunluğuyla dalgalandıran, 
eviren sanat öğeleri Allah’ın eserlerinden birer 
zerre, O’nun birer ayeti değil midir? Peki bizlerin 
kopya ederken dahi asıl diye nitelediğimiz tabiat 
da cennetin bir kopyası değil midir? Allah’ın 
her manada imarı ile bizleri sorumlu kıldığı 
yeryüzünün aslı ve daha rafine hali olan cennet, 
nimetlerin en derin anlamlarlarına kavuşacağı 
asıl ‘sanat galerisi’ değil midir?

O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. 
Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk 
göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve 
düzensizlik) görüyor musun? (Mülk 3)* 

O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. 
(En’am 101)*

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren 
Allah’tır.  (Haşr 24)*

Bahsi geçen ayetler tek ve en hikmetli 
sanatçının Allah olduğunu ortaya koyan onlarca 
ayetten yalnızca birkaçı. Bizler asıl sanatçının, 
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aslı olmadan yarattığı en özel eserlerinden 
yalnızca bazıları olup varlık alemindeki asıl 
sanatı taklit edenleriz. ‘’Yaratılmış olan biri 
ebediyen yaratana eş olmaz. Yaratıcının 
mahiyeti yaratılmışların mahiyetinden 
farklıdır’’.* Nasıl olur da yeri-göğü ve arasındaki 
her şeyi, varlık ve dışındaki tüm alemleri, insanı 
ve diğer tüm mahlukatı yaratmak beşerin 
kopya ettiği bir eserden daha az sanatsal ve 
eşsiz olabilir.  Nasıl ki insanın kendini bilmesi 
O’nu bilmekle mümkünse; bir kitabı, filmi veya 
herhangi bir eseri anlayabilmek ve daha yerinde 
bir analiz yapabilmek de elbette sanatçıyı daha 
iyi tanımakla mümkündür. Kiarostami de ‘şiirle 
felsefe yapmak’ konusunda onlarca yönetmene 
öncülük edenlerden. Öyle ki gördüğüm ve onu 
niteleyen en etkileyici cümleler Rabarba sinema 
dergisinde kaleme alınmış: ‘’Kiarostami’nin 
sineması sahicilik üzerine kuruludur. Kamera 
bazen boş bir sokakta yuvarlanan bir teneke 
kutuya odaklanır; bazen de merdivenlerden 
aşağı yavaş yavaş yuvarlanan bir topa. Hayatın 
boş ve anlamsız anları, onun sinemasında bir 
değer kazanır. Sinema Tarkovski’nin dediği 
gibi ‘zamanı mühürlemek’ ise, Kiarostami 
mühürlenmiş zamanların gerçek ve kurmaca 
arasındaki diyalektiğini kurgular.’’ İşte tam 
da bu diyalektiğin belki de Kiarostami’nin tüm 

eserlerinden farklı olarak had safhada olduğu; 
kendimizi her an boşluğa ve sorgulamaya 
mahkûmmuşuz zorunluluğu iliklerimize 
kadar işliyor. Hayatın ayrımsanamamış 
kesitlerini tıpkı her şeyden sıyrılmış bir derviş 
edasıyla düşünmeye mahkûm olaraktan 
ayrımsayabileceğimiz hatırlatılıyor veya sıfırdan 
öğretiliyor. 

Elle ve James, galeride(Elle, bu galeride kopya 
sanat eserleri satmakta) başlayan daha sonra 
bir arabayla gerçekleştirdikleri yolculukları 
boyunca alevlenen ve nihayet vardıkları 
kasabanın müzesinde, tarihi eserlerle dolu 
sokaklarında, sakin lokantasında, kalabalık 
kiliselerinde ve de otel odasında ‘tamama 
eren’ entelektüel ağırlıklı sohbetleri bir sonuca 
varma kaygısı gütmeden ilerliyor. Serüven 
boyunca iki karakterin de gerçek çiftlerin 
‘kopyası’ olarak tıpkı ‘asıl’ları gibi hatta aslından 
daha ‘gerçekçi’ durduğu verilmek istenen 
mesajlar arasında. Filmin belki de en vurucu 
sahnesiyse gittikleri kasabanın müzesinde 
bulunan ve yüzyıllar boyunca özgün zannedilen 
bir Roma eserinin (Musa Polymnia) yakın 
bir zamanda, 18. yüzyılda yapılmış bir kopya 
olduğunun anlaşılmasına karşın –orijinalinden 
daha da güzel olması hasebiyle- aynı müzede, 
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aynı özenle korunmaya devam edildiğinin 
vurgulandığı sahnedir. Mevzunun sanatla ilgili 
bağlantıları yavaş yavaş gevşeyip filmin ‘gerçek’ 
kahramanları olan bireylerin özel hayatlarına 
öyle yumuşak bir geçiş gerçekleşir ki bireyler 
ve nesneler adeta iç içe geçer. Nüfuz o kadar 
safiyânedir ki bakir bir aydınlığın o noktada sizi 
sakin bir şekilde kucakladığını hissedersiniz.

Yönetmenin bu kurguyla eleştirdiği diğer bir 
konuysa evlilik sisteminin gerekleri ve evliliğin 
ne olmadığı üzerinedir. Örneğin kadın ve erkeğin 
hayat boyu geçerli bir sözleşmeye imza atma 
fikri hiç bu kadar anlamsız gelmemişti derken 
karşımıza yılları devirmiş yaşlı bir çift çıkıyor 
aniden; öylece kolkola yürüyorlar. Mantığın 
yerini duygular alıyor o saniyelerde. Ve görüp 
geçirmiş amcamız yıllarından özütlediği hayat 
dersini verip öylece yoluna devam ediyor eşiyle: 
‘’Çözüm bazen sadece elini eşinin omzuna 
koymak ve yanında olduğunu hissettirmek 
kadar kolay.’’ Aslında evlilik başlığı altında 
beklentilerin ne derece gerçekten uzak ve 
hayattan kopuk olduğu da net bir şekilde 
işleniyor. Evlilikte çocuk mefhumu da ayrı 
bir tartışma başlığı olarak yer alıyor filmde. 
Çocuk, yetiştirilmek üzere dünyaya getirilmiş 
bir varlık olmanın aksine, tartışmaların odağı 
edilmek için zuhur etmiş bir ‘şey’ olarak yer 
alıyor. Ebeveynler çocuk sahibi olmanın yalnızca 
duygusal zeminini döşediği için büyüyen 
bireylerin sorumlulukları ebeveynleri ciddi çöküş 
ve yok oluş sürecine itiyor. Diğer bir eleştiri 
konusuysa modern dünya ve götürdükleri. 
Sürekli çalan bir cep telefonu kurgulanmış 

hayal dünyasından koparıp gerçek yaşamla 
cedelleşmeye itiyor kahramanları. Modern 
dünyada hayal kurmanın, gerçeklikten bir an bile 
kopmanın o kadar da kolay olamayacağından 
dem vuruluyor açıkçası.

Kiarostami’nin deyimiyle ‘’birbirini yanlış 
anlamaya çalışan’’ ve oldukça farklı hayat 
görüşlerine sahip bu çiftin İtalyan kasabasından 
önceki hayatları tam bir muamma, sonrası da. 
Onca belirsizliğe ek olarak filmimiz, sunduğu 
bir çeşit role-playing örneklemesiyle yaşamda 
üzerimize geçirdiğimiz kimliklerimizin gerçek 
mi yoksa aslının birer uyarlaması mı olduğu 
konusunda bizleri bir başka belirsizliğin içine 
sürükleyip zorla düşünmeye teşvik ediyor. Üç 
dilli ve derin anlam katmanlarına sahip filmimiz, 
asıl sanatın insan olduğunu ve taklit edilse dahi 
aslı gibi olamayacağı fikrini kabul ettirme derdi 
olmadan önümüze öylece sunuveriyor. Hülâsa, 
düşünce ve metafor konusunda spektrumu 
oldukça geniş, yan etkisi mebzul ‘farklı’ bir film.

Gözlerinden ısıtan bakışları saçmasa da 
Yüzünde gülümseyen bir yaprak açmasa da 
‘’güzel değil’’ denemez o yapraksız bahçeye*
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Ölümün 
Sessizliği Sardı

Ölümün sessizliği sarmıştı dört bir yanımızı
Ve buğusundaydık sabahın,

Vaktindeydik seherin,
Kalabalıklar içindeki yalnızlıkta,

Terbiye ediyorduk belki de nefsimizi,
Belki de günahlarımızla yüzleşiyorduk...

Ölümün sessizliği sarmıştı dört bir yanımızı
Ve izliyorduk güneşin yuvasına çekilişini,

O da kendini gece sorgusuna almaya hazırdı,
Şimdi sıra bendeydi,

Dinliyordum vicdanımdan
Hatalarımı, yanlışlarımı, günahlarımı...

Ölümün sessizliği sarmıştı dört bir yanımızı
Ve tam da ortasındaydık belki de ömrün.

Şimdi de çekilmeden büyük hesaba,
Çekmem gerekiyordu nefsimi kendi aciz hesabıma

Ve dinlemem gerekiyordu
Beni gafletten kurtarmaya çalışan sessiz çığlıkları...

Ölümün sessizliği sarmıştı dört bir yanımızı 
Ve şimdi uyanma vaktiydi gaflet uykusundan.

Olmazsa olmazım dediklerimizin,
Önceden olmadığını öğrenme vaktiydi şimdi.

Tutku dediklerimizin sesini dinleme
Onların “ben önceden yoktum ama O (c.c) hep vardı” deyişini duyma vaktiydi şimdi...

Mizgin KARA
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Eklendi rakamlar beytine bir kafiye daha ve eklendi yaş silsilemize. 
Geçti bir yıl üzerimizden,
Bir yılın daha fermuarını çekip, sıkıştırdık ömür heybemize. 
Eksildik peyderpey, 
Eksilen bizlerden. 
Gece, örtüsünü serdi üzerimize, nam saldı karanlığa. 
Ağır mıydı taşınanlar yoksa koca bir boşluk mu?  
Sırtlanıldı mı birikimler? 
Ya da sırtlanılamadan teker teker biriktiler. 
Geçen o yıla dön bak,
Zaman akıyor, 
Akıp gidene rastlanılmıyor bir daha, 
Ters yöne daldırılmıyor kürekler, 
Hep ileri her daim sona. 
Geçip giden her yıl dönüş yoluna el sallanıyor, 
Dönüş O'na sloganları atıyor. 
Ömürden akıp giden her yeni yıl, her yepyeni bir yaş, heybemize 
doldurduklarımızla anlam buluyor.
Heybeye en son konulan ise ömürden satın alınmış, geri dönülmesi 
imkânsız bir yıl oluyor. 
Sahi bir yıla kaç ömür sığdırılıyor?

Başak Sena KOYUNCU

Yeni Bir Yas Getiris iYeni Bir Yas Getiris i.
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#Ki t a pTa h l i l i

Suç ve Ceza
Bazı suçlar vardır ki cezası daha işlenmeden başlar. İnsan öldürme fiili Dostoyevski’den önce de 
işlenmiş bir suç tipidir. Komedilerde, trajedilerde ve masallarda birçok edebi türde işlenen bu fiil 
belki de Suç ve Ceza kitabında zirveye çıkmıştır. Öldürme fiilinin tüm haklı gerekçelerine rağmen 
ne kadar korkunç olabileceğini, korkunçtan da ziyade sıradan bir insanın birini öldürdükten sonra 
ne kadar başkalaşabileceğini anlatan eser bize vicdan ve ahlak üzerine düşünmek için geniş bir 
alan sunar.

Kitabın başkahramanı Raskolnikov, kendi yazdığı makalesine göre üst bir insan olduğu 
düşüncesindedir. Üst insanlar öyle insanlardır ki yaptıkları her fiil normal insanlar için yanlış dahi 
olsa onlar için mubahtır çünkü bu üst insanların mukadderatı toplumu bir adımı ileri taşımak ve 
yönetmektir. Bundan dolayı bu insanlar sıradan bir insanın tâbi olduğu kurallara tâbi değildir. Bu 
felsefeye göre, kendini de bir üst insan olarak gören Raskolnikov, amacına yönelik bir cinayet 
işlemeyi yolun başında olağan olduğuna kendini ikna etmiştir. Hatta suç için plan yapmış ve bir 

Ebubekir DİLSİZ

16 dünya



Genç dünya

kurban dahi seçmiştir. İşleyeceği fiil için kendine birçok haklı neden bulmuş ve bir üst insan olarak 
bunu yapmaya kadir olduğuna inanmıştır.

Gelgelelim suçu işledikten sonra işler tahmin ettiği gibi olmamıştır. İçten içe hissettiği vicdan azabı 
ile beraber derin bir hayal kırıklığı içinde boy sürmektedir. Vicdan azabı anlaşılır olmakla beraber 
bu hayal kırıklığı da nedir? Bu hayal kırıklığının en büyük sebebi tabii ki kendisinin bahsettiği üst 
insanlardan biri olamamanın verdiği derin üzüntüdür. Böylece henüz daha plan aşamasındayken 
ruhunu kemirmeye başlayan azap, suçu işlemesiyle beraber cuşa gelmiş ve Raskolnikov’u 
esir almıştır. Bu vaziyetteyken üstüne üstlük hayatındaki birçok şey mahvolma derecesine 
yaklaşmaktadır.

Hikâyemizin devamında yazar pişmanlık ve vicdan azabı çeken bir gence; kurtuluşu, ailesinin 
fakirliği sebebiyle kötü yola düşmüş bir kızın dilinden verir: kefaret teslim olmaktır. Kitabın sonunda 
Raskolnikov, teslim olmasıyla adeta yeniden doğmuştur. Yalnız kitap bütünüyle şu soruyu cevapsız 
bırakmıştır: Acaba gerçekten üst insanlar var mıdır? Ve gerçekten bu üst insanlar için mevcut 
ahlaki ve hukuki kurallar geçerli değil midir? Yani sıradan bir insanın tabii olduğu kurallar gerçekten 
bu insanlar için geçerli değil midir? Sıradan bir insan için Suç ve Ceza’yı anlatan bu muazzam 
klasik edebiyat eseri, bu sorularla beraber aynı zamanda bir açık kapı da bırakmıştır. 

“Akılca ve ruhça kim sağlam ve güçlüyse, insanlara onun buyuracağını biliyorum artık! Kim daha 
yürekliyse, haklı olan da odur. Her şeyin içine tükürmekte, aldırmazlıkta en ileri gidenler, yasa 
koyucu olurlar. Herkesten daha gözü pek olan, herkesten daha haklıdır! Bugüne kadar böyle gelmiş 
bu, bundan sonra da böyle gidecek! Bu gerçeği ayırt edemeyenler, kördür!” 
(Suç ve Ceza, Dostoyevski, Panama Yayınları, sayfa 443) 
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Dostoyevski ve 
Rusya

#Ülk e Ya z i s i

   Rusya tarihi hayli eski ve neredeyse 
kesintisiz olması nedeniyle uzun bir süreci 
kapsamaktadır. Slav ırkının ortaya çıkışı 
merkezli ele alacak olursak, Rus tarihinin Tunç 
devrine kadar gittiğini görmekteyiz. Özellikle 
6-8. asırlar bu ırkın gelişimi için büyük önem 
taşımaktadır. Fakat Slavların farklı devletlere 
ve gruplara ayrılması 10. yüzyıla kadar 
sürmüştür. Bu süreçte Rus siyasi yapılanması; 
tahta çıkan isimlerin değişmesiyle farklı 
dönemler yaşamıştır. Moğol İmparatorluğu’nun 
Rus topraklarını işgaline kadar devam 
eden düzen, sonraki süreçte Cengizhan’ın 
çocukları tarafından paylaşılan şehirlerin yine 
onlarca yönetilmesi şeklinde süregelmiştir. 
Cengizhan’ın çocuklarından biri olan Berke 
Han; Altın Orda Devletini kurmuş, başta 
kardeşlerine ait topraklar olmak üzere birçok 
bölgeyi ele geçirmiş, Bizanslılarla savaşarak 
Doğu Avrupa’yı hakimiyeti altına almıştır. 
Daha sonra; Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla 
birlikte Rus topraklarının birleştirilmesi siyaseti 
izlenmeye başlanmıştır. 18. yüzyıla kadar çeşitli 
isimler ve hanedanlıklarla varlığını sürdürme 
gayreti gösteren Rus Devleti, bu yüzyılda siyasi 
ve askeri açıdan gelişme kaydederek zirveye 
ulaşma yolunda adımlar atmıştır. Bu dönem 
bilhassa teknolojik gelişmelere önem verilen bir 

dönem olmuştur. 

19. yüzyılın başlarında halkın bir kısmında 
var olan Batı hayranlığı, o güne dek izlenen 
birçok politikada Batılı çizgiyi takip etmenin 
bir ürünü olarak ifade edilebilmektedir. 
1800’li yıllarda yaşamış olan Dostoyevski’nin 
hayata bakışı ve dünya görüşü için de Batıcı-
sosyalist yetişme koşullarının etkin rol 
oynadığını söylemek mümkündür. Sibirya 
sürgününü yaşayan Dostoyevski; geçen 10 
yılın ardından Moskova’ya döndüğünde Kırım 
Savaşı kaybedilmiş, Nikola’nın saltanatı sona 
ermiş, Petersburg-Berlin demiryolu hattı 
açılmıştı. Dolayısıyla 1849 yılında sürgüne 
gönderilirken var olan despotizm ve kaos 
hali Nikola’nın ölümüyle yerini, kısmen 
özgürlüğe bırakmıştır. Dostoyevski dönemin 
koşulları içerisinde kardeşi ile birlikte çıkarma 
girişiminde oldukları dergide Slavcı ve Batıcı 
bakış açılarını eleştirmiş, her ikisini de aşan 
bir yöntemi savunmuştur. Çünkü ona göre, Rus 
halkına ve bu topraklara bağlılık ciddi önem 
arz etmektedir. Fakat Batıcı bakış açısı aidiyet 
duygusunu beslemezken Slavcı bakış açısı 
dar milliyetçi dünya görüşü nedeniyle Rusya 
için iyiye ve doğruya hizmet etmemektedir. 
Dolayısıyla her ikisinin de aşılması gerektiği 

Rabia KEŞİR
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kanaatinde olmuştur. Fakat görüyoruz ki içinde 
büyüdüğü fikir ve çevre olan Batıcı düşünceden 
tamamıyla kopmamış olan Dostoyevski, aynı 
zamanda Rus Batıcılığına yönelttiği eleştiriler 
doğrultusunda Slavcı bir görünüm çizmekten de 
kaçamamıştır. Nitekim hayatının son yıllarında 
hem Slav hem de Batıcı dünya tarafından 
sevilen ve takdir gören bir konuma ulaşmıştır.

Dostoyevski’nin Rus Batıcılığına olan 
eleştirilerinden biri “köksüzlük” durumudur. Zira 
o döneme bakıldığında Rus aydınlarının halktan 
kopuk ve üstenci tavrı göze çarpmaktadır. Rus 
Batıcılığında benimsenmiş olan Avrupalılaşma 
fikri zaman içinde gerçekleştirilmesi gereken bir 
ideal halini almış ve halkın istekleri yok sayılarak 
baskı unsuru devreye girmiştir. Bir diğer 
eleştirisi ise “taklitçilik” olmuştur. Köklerinden 
vazgeçen Rus aydınının Batı’yı tamamen 
taklidine odaklanan Dostoyevski, bunu o 
dönemin şartlarında ciddi şekilde eleştirmiştir. 
Ancak görüyoruz ki Batıyı ve Avrupa’yı taklit 
onun için ne kadar eleştiri konusuysa Türkler de 
bir o kadar sevilmeyen unsurdur. 

19. yüzyıl Rusya için Avrupa’ya kıyasla 
özgürleşme süreci olmuştur. Fakat bu özgürlük, 
taklit ve köklerini terk etme yolları benimsenerek 
gerçekleştiği için Dostoyevski tarafından hayli 
eleştiriye uğramıştır. 

20. yüzyılın başlarında yaşanan Rus-Japon 
Savaşı neticesinde büyük kayba uğrayan Rus 

İmparatorluğu, bu olay sonucunda yaşanacak ilk 
ihtilale de kapı açmıştır. Beraberinde başlayan 
eylemlerden birinin son derece kanlı bitmesi 
neticesinde Çarlık rejimine karşı protestolar 
artarak devam etmiştir. Bu durumlar sonucunda 
milliyetçi ayrışmaların ortaya çıkışıyla halk 
içerisinde farklı etnik grupların çatışması baş 
göstermiştir. Ardından yaşanan 1. Dünya Savaşı 
ve Çarlık Rusya’sı birliklerinin aldığı ağır kayıplar 
neticesinde halkta baş gösteren memnuniyetsiz 
tavır, isyana dönüşerek 1916 yılında ilk toplu 
gösteri meydana gelmiştir. Devam eden süreçte 
artarak ilerleyen isyanlar İkinci ve Üçüncü Rus 
Devrimleri’nin gerçekleşmesine neden olmuş 
ve Çarlık Rusyası yıkılarak “Lenin” dönemine 
geçilmiştir. Bu süreçte gerçekleşen 2. Dünya 
Savaşı’nın ardından yaşanan Soğuk Savaş 
dönemi ve 1985 yılında başlayan, 6 yıl kadar 
devam eden reformların ardından SSCB resmi 
olarak dağılmıştır. SSCB’nin yerine resmi 
olarak kurulan Rusya Federasyonu kısa bir 
zaman dilimi içerisinde ekonomisini sosyalist 
sistemden liberal sisteme dönüştürmüştür. 

Sonuç olarak; kapitalizme karşı sosyalist 
bir dünya düzeni tasavvur eden Rusya için 
son çıkış yolu liberal sisteme geçiş olmuş 
ve Dostoyevski’nin hayal ettiği dünya düzeni, 
Slavcı ve Batıcı düşünceden sıyrılarak yeni bir 
birleştirici unsur bulma isteği oluşamamıştır. 
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1. Sarayburnu
Haliç ve Marmara Denizi’nin ayraç görevini gören Sarayburnu, içinde birçok tarihi yapıyı barındıran 
ve 1985’te UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş tarihi bir mekandır. Topkapı Sarayı ve Gülhane 
Parkı’nı da içine alan Sarayburnu, Sultanahmet Meydanı’na kadar uzanarak ihtişamını gözler önüne 
seriyor. 10 Temmuz 2020’de, 86 yıllık hasretine son verilen ve muştulu bir vuslat ile şereflenen 
Ayasofya Camii tüm görkemiyle birinci tepemizde baş köşeyi kapmış durumda. Sarayburnu tepesi; 
geniş sadrı ve bitmeyen sabrıyla Sultanahmet Camii ve İbrahim Paşa Sarayı’nı da kutsal bir şuur ve 
karizmatik bir endam ile kucağında taşıyarak tarihin kutlu şölenini sunmaya yüzyıllar boyu devam 
etmiştir. 

Sultanahmet Meydanı olarak bildiğimiz bölge, Osmanlı Devleti öncesi dönemlerde yapılan 
at yarışları sebebiyle hipodrom olarak kullanılmış ve Sarayburnu’nun semalarında nal sesleri 
yıllarca yankılanmıştır. Yine bu tepede yer alan ve Bizans kilisesi olarak inşa edilen ve sonraları 
birkaç yangın geçirmesi sebebiyle onarılan Aya İrini Kilisesi, Osmanlı Devleti döneminde müzeye 
çevrilerek Osmanlı’nın ilk müzesi olma şansını yakalamıştır.  Ayasofya’dan çıkıp da Beyazıt’a doğru 
yol aldığımızı düşünürsek yolun sağ tarafında gözlerimizi gezdirdiğimiz vakit Million Taşı denilen 
bir taş ile karşılaşırız. Bu taş Antik dönemde, Roma’nın merkezi sayılırmış. Su ve taşın birbiriyle 
buluşunca yaşadığı mutluluğu ziyaretçileriyle paylaşan Yeraltı Sarnıcı da tepemizin nadide 
eserlerinden. 

Mahinur ÖZDEMİR

Yedi Tepeli Yek İstanbul
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2. Çemberlitaş
Tramvay ile gelip geçerken hepimizin içinden geçtiği ve bizi bol taşlı yapısıyla selamlayan 
Çemberlitaş… Bizans’tan günümüze kadar gelmeyi başaran ve İstanbul semalarına yükselen 
sütunu ile ünlenerek adını alan Çemberlitaş, bir diğer tepemiz. Mekana anlam katan eserlerden 
biri olan Nûr-ı Osmânî Camii, İstanbul’da barok usulü ile yapılan ilk camii olma özelliğini taşıyor. 
Firuzağa Camii, Binbirdirek Sarnıcı, Çemberlitaş Hamamı, Çorlulu Ali Paşa Camii, Çinili Han, Mısır 
Çarşısı, Kapalıçarşı gibi birçok yapıyı içinde barındıran tepe aynı zamanda Bizans İmparatoru II. 
Theodosius tarafından inşa edilen Şerefiye Sarnıcı ile ziyaretçilerine kucağını sonuna kadar açıyor. 

Cağaloğlu sokaklarında dolaşırken, tarihin eşsiz havası sizi yoracak olursa ara sokaklardaki bir 
kafede oturup hem soluklanıp hem de çayınızı yudumlayarak Çemberlitaş’ın tatlı telaşının sesini 
dinleyebilirsiniz.
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3.Beyazıt
Mimar Sinan desem, kalfalık eseri desem eminim ki gözünüzde ihtişamı ve merhametiyle sizlere 
bakan koca bir Süleymaniye Camii canlanacaktır. Şehzadebaşı’nın abisi, Selimiye’nin kardeşi 
olan ve Beyazıt Tepesi’nin kalbine kurulan Süleymaniye Camii, başından eksik olmayan kuşları, 
paçasından düşmeyen kedileri ve kapısına uzanmış köpekleriyle tam bir doğal görsel şölen 
sunuyor. Karşı sokağından ağır ağır yürürken okunan ezan ile gözünüzü kapısına diktiğiniz 
vakit içinize dolan huzur, Beyazıt’ın sinesine işlemiş vaziyette yüzyıllardır durmakta. Caminin 
kubbesini süsleyen dört minare Kanuni Sultan Süleyman’ın İstanbul’un fethinden sonraki dördüncü 
padişah oluşunu, minareleri taçlandıran on şerefe ise Osmanlı tarihinin onuncu padişahı oluşunu 
simgeliyor. Bizlere de bu mimari deha ile inşa edilen camide namaz kılıp ecdada ve Mimar Sinan’a 
dua etmek düşüyor.

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’nün içinde bulunan Beyazıt Kulesi, İstanbul’un yangınlarını 
gözetlemek amacıyla inşa edilmiş bir kule. Bildiğimiz üzere İstanbul’un belli dönemlerinde 
kundaklamalarla çıkarılan yangınlar meşhurdu. Depremde verdiği hasardan dolayı taş yapıdan 
uzaklaşıp ahşap evlere ağırlık veren İstanbullular bu kuleye çokça ihtiyaç duymuş mudur, ne 
dersiniz?
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4.Fatih
Gelelim benim ve birçoğumuzun hem doğduğu hem doyduğu güzel, bir o kadar mahzun tepeye, 
Fatih Tepesi’ne. Bizans döneminde, Hz. İsa’nın on iki havarisine ithafen inşa edilen Havariyyun 
Kilisesi’nin olduğu bölge, fetihten sonra Fatih Camii ile şereflenmiş ve milyonlarca abdestli ayağa 
yol, aydınlık alna secde görevi görmüştür ve görmektedir. Kapılarının her birinin ayrı bir kalabalığa 
açıldığı bu camii, tepenin altın yaldızı gibi parlamakta ve her nazarın karşısında yerden göğe 
uzanan taşlarıyla göz doldurmakta, gönüllere minareleri ile dokunmakta. Göğün siyah perdesi, 
yavaştan kubbenin etrafını sarmaya başladı mıydı, müezzin elini kulağına götürüp de “Allah-u 
Ekber” lafzını etti miydi, işte o zaman ışıltısını bulutlara kadar taşıyan Fatih, adını aldığı kutlu 
padişahın altındaki at gibi şaha kalkar da uzanır İstanbul’un sonsuz göğüne ve engin deryalarına. 
Tepede yer alan diğer bir yapı, Sahn-ı Seman Medresesi’dir. İsminin anlamı “sekiz odalı/avlulu” 
olup medresenin müfredatı Ali Kuşçu tarafından belirlenmiştir. Fakat sonraları tahribata uğrayan 
yapının yalnızca bir kısmı günümüze kadar gelebilmiştir. 

Fatih öyle mimari eserlere şahitlik etmiştir ki her bir yanından sesler gelecek olsa ne hikayeler, ne 
destanlar çıkar… İşte bu eserlerden birisi de Bizans döneminde Pantokrator Manastırı olarak inşa 
edilen, fethin ardından camiye çevrilen Molla Zeyrek Camii. Bu eser, Ayasofya’dan sonra Bizans’tan 
bize kalan en büyük ve mühim dini yapıdır. Ayrıca bu caminin yakınlarında bulunan Eski İmaret 
Camii, Doğu Roma döneminde Pantepoptes Manastırı Kilisesi olarak inşa edilmiş sonraları camiye 
çevrilmiş ve buradan fakirlere yemek dağıtımı yapılmıştır.

“Fatih’te dolaşırken karşımıza aniden çıkan bir taş var, bu ne ola ki?” derseniz onun ismi üzerindeki 
peri kızı motiflerinden gelmekte; Kıztaşı. Esasında Bizans imparatoru Marcianus anısına dikilen 
taşın, graniti Mısır’dan olmasına karşın tepe kısmı Antik Yunan usulü ile yapılmış. Orijinal ismi ise 
Marcianus Sütunu.

Olur da bu yüksek ve koca Fatih’i tek seferde yayan gezmeye kalkarsanız acıkmanız kaçınılmaz 
olacaktır. E o zaman sizleri etin her türlü yemeğinin ustalıkla yapıldığı ve kokusunu takip ederek 
kolaylıkla ulaşabileceğiniz Kadınlar Pazarı’na buyur ederiz. 
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5.Yavuzselim
Yavuz Sultan Selim’in adını, elindeki kılıcını taşır gibi taşıyan bu tepe yalnızca adaşı olduğu Yavuz 
Sultan Selim Camii’yi değil aynı zamanda Fener Rum Patrikhanesi ve Lisesi ile Kariye Müzesi 
gibi yapıları da barındırarak çok yönlülüğünü ve gönül zenginliğini göstermekte. Haliç’in kıyısına 
kurduğu saltanatını altın boynuzuyla süsleyen Yavuzselim, adını aldığı padişahın türbesini de 
üstünde büyük bir onurla taşımakta. Sultan Selim Camii’ni yakınında bulunan Aspar Sarnıcı 
-şimdiki adıyla Çukurbostan- ve karşısındaki Sultan Sarnıcı da tepeye anlam katan diğer yapılar. 
Bizans döneminde inşa edilen Theotokos Pammakaristos Manastırı, şu anda Fethiye Camii olarak 
anılmakta ve yapının şapel bölümü müze olarak ziyaretçilerini ağırlamakta. Kanuni Sultan Selim’in 
annesi Hafsa Sultan ve Abdülmecid’in türbeleri de bu caminin içinde bulunmakta.
Eğer bir çarşamba günü düşmüşse yolunuz Yavuzselim’e, heyecan ve enerji dolu esnafın 
bağrışlarıyla yankılanan tahta tezgahların ürünlerine bir göz atmadan çıkmayın derim. Renk renk 
kumaşlarıyla ünlü pazar, her hafta çarşamba günü aralıksız olarak kurulmakta ve Yavuzselim’in ara 
sokaklarına canlılık katmakta.
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6.Edirnekapı
Dört yıl boyunca liseme gidip gelirken minibüsle içinden geçtiğim ve her geçişte müziğimin sesini 
kısıp şehitlerimize Fatihalar okuduğum tepeye geldik. Edirnekapı ve Ayvansaray’ın üstüne kurulan 
tepe, şehrin batı surlarına da ev sahipliği yapıyor. Bu tepemizde de yine Mimar Sinan’ın izlerini 
görmek mümkün. Surların yakınında bulunan ve Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultan için inşa edilen 
Mihrimah Sultan Camii, Mimar Sinan tarafından; içinde hamam, çarşı, sıbyan mektebi ve külliye ile 
birlikte yapılmıştır. Kariye Müzesi ve Tekfur Sarayı, tepedeki diğer yapılardır.

Edirnekapı’nın kıyısından köşesinden geçerken mutlaka orada yatan ve diğer tüm şehitlerimiz için 
Fatiha okumayı ihmal etmeyelim. Bilhassa bahsettiğimiz Suriçi’nin her bir karışında şehitlerimizin 
olabileceği bilinciyle yaşamak, bu kutlu şehrin öneminin aklımıza kazınmasını sağlayacaktır. Eğer 
toprağa düşen nice kahramanlarımız ve şehrin kapılarını tutan nice “Edirnekapı” neferlerimiz 
olmasaydı, ne üstüne basacağımız bir vatan ne de gezeceğimiz yedi tepe olurdu.
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7.Koca Mustafa Paşa
Topkapı, Aksaray, Yedikule üçgenini oluşturan ve o üçgenin tam ortasında kalan Fındıkzade’de 
yirmi yılı aşkın zamanımın geçtiği, yokuşunu her çıkışımda köşede kabri bulunan ve Fatih Sultan 
Mehmed Han’ın hocası olan Molla Gürani Hazretleri’ne selamı borç bildiğim, eskinin nezih, 
şimdinin nefessiz kalan tepesi, Koca Mustafa Paşa…

Öncelikle Haseki Külliyesi’nden bahsetmek istiyorum. Çocukluğumuzda kapısının önünde az 
top oynayıp ip atlamadığımız bu eser; içinde cami, medrese, mektep, hamam, çeşme, imaret, 
darüşşifa bulunduran oldukça büyük ve fonksiyonlu bir yapı. Çeşitli dizilere mekan görevi görmüş 
bu külliye, Haseki Hürrem Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış, gidilip görülmesi gereken 
bir eser.
Sadrazam Cerrah Mehmed Paşa’nın, Mimar Sinan’ın kalfası Davud Ağa’ya yaptırdığı Cerrahpaşa 
Camii’nde iki rekat namaz kılıp sonrasında yine Cerrahpaşa’da bulunan Arkadius Sütunu ile 
Mokios Sarnıcı’nı ziyaret edebilirsiniz.

Necip Fazıl, “Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler! Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler...” 
dediği şiirinde İstanbul’a olan sevdasını dillendirerek hepimizin gönlüne tercüman olmuş durumda. 
Fatih’in en ulu ve en sevgili emaneti olan İstanbul’a bigâne kalmak ne mümkün. Her köşesinde 
gizli bir tarih, her eserinde mimari bir harika, her taşının altında nice şehid, göğün her karışında 
Allah lafzı olan bu şehri sathî bir idrâk ile değil, derin bir tefekkür ve esaslı bir bilinç ile dolaşmak 
üzerimize düşen bir vazife diye düşünüyorum. 

Bizim için toprağa kanını dökmüş ve kılıcını torunları uğruna iman ile düşmana sallamış tüm 
ecdada, Efendimiz(sav)’in deyişiyle o kutlu orduya ve tabi ki gözüyle gördüğü İstanbul’u gönlüne 
nakşederek, eşkin atına binip de İstanbul aşkıyla yanan ruhunu Marmara’nın suyuyla söndürmeye 
ant içmiş ve çıktığı yoldan bir an dönmeden cesaretin ve ferasetin timsali olarak fethettiği şanlı 
topraklara ayak basmış o kutlu komutan Fatih Sultan Mehmed’e, fethin fatihine el-Fatiha…
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Git

Gece, zerre zerre sevdasına gömülmüş,
Eteklerini bulutlara değdirmeden git!

Rüzgâr, atın sırtından düşmüş,
Sen yine de yıldızları bekle de git.

Kuyruğunu bir kez daha sallamış zaman,
Üzerine düşmüş tüm yorgun ayrılıklar,

Özür dilenmez ölü bir kuştan,
Merak etme, sesler sessizliği aratmayacak, git!

Sen, yine de yağmuru bekle öyle git.
Saatin akrebini kalbinden sök de git.

Baharlara akşam olmadan git.
Bulutların heybesine aldanmadan git.

Merak etme, ölü kuşlar bir daha ötmeyecek.
Merak etme, rüzgâr atından bir daha düşmeyecek.

Merak etme, gecenin mezar taşını kimse bilmeyecek.
Merak etme, git!

Hilal Ceren TOPRAK
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Yaz güneşinin altında Yörük 
göçü kortejini seyre dalmak-
tır. (Batı ve belki merkez)

Kadir Gecesi’nde Ömer Paşa 
Camii’nden başlayıp sahura 
kadar türbeleri dolaşmaktır. 

(Batı Antalya)

Uzaktan gelen misafire 
gölevez yemeği ve darı 

yoğurtlaması ikram 
etmektir. (Doğu Antalya)

Dost serasına dikim için 
iade-i ziyaret yapmaktır. 

(Batı yoğunluklu ama 
Doğu da bilebilir.)

Kırkpınar 
Güreşleri’ndeki 

sonuçtan, 
Elmalı Yağlı 

Güreşleri’nde 
kimin 

kazanacağını 
tahmin etmektir. 

(Batı Antalya)

Gazipaşa’nın köy 
kıyılarından Kıbrıs’ı 

görmeye çalışmaktır. 
(Doğu Antalya)

Antalya’da Yasamak.

#Me m l e k e t Hi k a y e l e r i
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Yaz mevsimlerinde 
rengarenk karlama 
yemektir.(Doğu ve 

batı bilir.)

Şarampol 
Caddesi’nden 

Yivliminare 
Camii’ne 

ulaşmaktır. 
(Merkez) 

Tophane’de kale 
içine karşı çay 

içmektir. (Merkez

Hadrianus 
Kapısı’ndan 

geçip Karaalioğlu 
Parkı’ndan 
Antalya’nın 
falezlerini 

seyretmektir. 
(Merkez)

Her cümlenin 
sonuna “voyn” 

eklemektir. 
(Batı’da voyn 

Doğu’da hoyn)

Kızılkule’ye 
çıkmak, Alanya 

sahilleri ve 
Toroslar’ın 

manzarasına 
doymaktır. 

(Yalnızca 
Alanyalı’lar bilir.)

Likya Yolu’nun bir 
kısmını mutlaka 

yürümüş olmaktır. 
(Batı Antalya)

Tropikal meyve 
festivallerinde 
ilginç lezzetleri 

tatmaktır. (Alanya 
ve Gazipaşa-Batı 

Antalya’nın 
uçları bilir.)

Noel Baba Kilisesi’ne 
gelen Hristiyan 

hacılarla İngilizce 
konuşmaya 

çalışmaktır. (Demre - 
Batı Antalya)

Gün batarken 
sahile oturup 

“Akdeniz 
Akşamları”nı 
yerinde çalıp 
söylemektir. 

(Genel)

Genç dünya

Hangi aromalı 
dondurma 
seçeceğini 

bilemeyince 
yanık dondurma 
almaktır. (Batı 

Antalya)
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Bir şeylerden kaçma isteği genellikle olumsuz 
yönüyle ele alınsa da bazen insan sevdiği 
ve bitmesini istemediği şeylerden de kaçar. 
Sevdiğimiz bir romanın son sayfalarını 
okumaktan imtina ederiz mesela. Günlerce 
beklediğimiz dizinin son bölümünü izlemeye 
bir türlü el vermez içimiz. Biliriz çünkü o 
hazzın bitmeye çok yaklaştığını ve sonrasında 
amansız bir boşluğun bizi beklediğini. Aslında 
her mutluluk önünde veya arkasında birçok acı 
barındırır. İşte insan ile zaman ilişkisi de burada 
başlar. İnsan zamanın ona acısız, sancısız ve 
emeksiz mutluluk vermesini ister. Mutluluk 
sona ermeye yaklaştığında da çözümün 
kaçmak olduğunu düşünür.

Bence asıl sorulması gereken, zamandan 
ve zamanın getirdiklerinden kaçmalı 
mıyız? Aslında bunların hepsi aciz bir 
varlık olan insanoğlunun, ömrünü zaman 
kapsamı içerisinde çok dar bir oluşum 
olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. 

Büyüklerimizin “göz açıp kapayıncaya kadar” 
dediği süreyi nasıl uzatabiliriz ve bunu nasıl 
lehimize çevirebiliriz derdine düşmüşüz 
en nihayetinde. Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eserinde 
“Hepimiz ömrümüzün kısalığından şikâyet 
ederiz; fakat gün denen şeyi bir an evvel 
ve farkına varmadan harcamak için neler 
yapmayız?” der. Gerçekten boşa geçirdiğimiz 
onca güne dönüp baktığımızda ömrümüzün 
kısalığından şikâyet etmeye ne kadar hakkımız 
var diye düşünmeden edemiyor insan. Bir 
ömrümüz daha olsa ders alır mıydık acaba 
yanlışlarımızdan yoksa yine kaçmanın yollarını 
mı arardık diye cevabını aslında çok da iyi 
bildiğimiz sorular soruyorum kendime.

Zamanla ne savaşmak mümkündür ne de 
ondan kaçmak. O kendisiyle tanışan hiç 
kimseyi sağ bırakmamıştır zaten. Bir akarsudur 
zaman; durmaz, biriktirir, taşır kilometrelerce ve 
sonra karışır bir denize ve bittiği düşüncesine 

ZAMANDAN 
KAÇMAK 

Mümkün Müdür?

Eyüp YILMAZ
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kapılmamızı sağlar. Hâlbuki inanılmaz bir 
ustalıkla izini kaybettirmiştir. İşte tam da bu 
yüzden akıntıya kürek çekmek yerine anın tadını 
çıkarmalıyız. Yoksa geride bıraktığımız tek 
şey tedirginlikle geçmiş bir yaşamdan başkası 
olmayacaktır.

Zamandan ve zamanın getirilerinden kaçmak 
günümüzde, geçmiş zamanları özleyen ve 
şimdiye pek de ayak uyduramayan insanların 
hayatında da gözlemlediğimiz bir şeydir. 
Bizim zamanımızda diye başlayan ve ardı 
arkası kesilmeyen bir sürü cümle barındırır 
bu insanlar bünyelerinde. Şikâyetlerini de 
şimdiki gençler diye başlayan cümlelerle dile 
getirirler, kendilerinin de bir zamanlar genç 
olduğunu ve büyüklerinin de kendileri için aynı 
cümleleri kurduğunu hiç düşünmeden. Kendini 
yenilemek konusunda direnen insanlar gerek 
sosyal hayatlarında gerek de iş hayatlarında 
sıkıntılar yaşamaya mahkûmdur. Örneğin, 
zamanında daktiloyla yazdığı teziyle profesör 

olmuş bir hocanın, canlı ders başlatamayacak 
kadar çağından uzak oluşunu izledik yakın 
zamanlarda. Çağdaş olmak deyimini ne kadar 
iyi anlıyoruz bilmiyorum fakat doğru anlamış 
olsaydık kendimizi yenilemeyi taviz vermek 
olarak görmezdik diye düşünüyorum. Her 
kuşağın 25 yıl, insan ömrünün de günümüz 
koşullarında 75 sene olduğunu düşünürsek 
her dönemde 3 kuşak birlikte yaşamaktadır. 
Eğer dedenin torunu, torunun dedeyi 
anlayabildiği, oturup sohbet edebildiği bir 
düzene geçmek yerine her kuşağın kendi 
devrinin savunucusu olduğu düzeni devam 
ettirirsek kuşak çatışmaları hiçbir zaman sona 
ermeyecektir. Kuşaklar arası çatışma, usta 
romancılarımızın bile sık sık ele aldığı bir mevzu 
olduğundan bu husus sandığımızdan daha 
eskiye dayanmaktadır. Görünen o ki -elimizdeki 
malzemeyi de hesaba katarak- yazarlarımız bu 
konuyu uzun bir süre daha işleyecektir.
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ÇOK SAYIDA KÜLTÜRÜN VARLIĞI İNSAN 
TÜRÜNÜN BİRLİĞİ ÖNÜNDE ENGEL 
OLUŞTURUR MU?

İnsan olmak,kişiye yaşamaktan bir pay biçer.
Ardından kişi; doğduğu yerin ve yörenin 
,ezgisine ve rengine bürünür. Bu seçkisiz 
kimliğin adına Türkçe’de kültür denir.
Nasıl ki bir resim sanatının icrasında binbir 
rengin cümbüşüne ihtiyaç duyuluyorsa ve 
bir ressamın heybesinde envai çeşit boya 
bulunuyorsa yahut bu heybe dolusu boya, resim 
sanatına mani olmanın aksine güzelleştiriyorsa; 
yeni bir dünyada insanlığın, bir sanat endamıyla 
güzele ve güzelliğe evrildiğini görmek için binbir 
çeşit kültüre ihtiyaç duyarız.
Kültürlerin çokluğunun yaşamın bir jesti 

ve fıtratın bir getirisi olduğunu naçizane 
bir odyolog olarak bir de kendi alanımdan 
açıklayayım:

Ses fiziği ile biraz olsun alakadar olursanız 
“DOĞADA SAF SES YOKTUR.” kuralını 
görürsünüz.Bu şu demektir:
Gülümsemenize sebep olan kuş cıvıltıları ve 
huzuru bulduğunuz memleket  tezenelerinizin 
aslında birbirinden farklı  birçok ahengin 
nakşolduğu,ses dalgası motifinin sonucudur.
İşte kültür de böyledir.Hesaba katmak 
istenilmeyen ötekileştirilen her bir ezginin 
insanlığın ahengine kattığı bilinen bilinmeyen 
varlık vergisi bir desen bulunmaktadır.Tam 
da bu yüzden bir kültür dahi  eksik olsa, insan 
türünün birliği eksik olur.Tamamlanmamış bir 

İnsanlık Türküsünün 
Nakışları

Ayşe TURAN
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resim,eksik bir melodi olur.

“Teşbihte hata olmaz” diyerek büyük küçük  
yahut az çok demeden her kültürün ileri 
nesilleri inşa edecek bir tuğla olduğunu 
kanıksadık.Çeşitliliğin hoşluğuna aşina olduk.
Şimdi de çokluğun hoşluğunu keşfetmekle 
engel olmayışını bilip,bildirmemiz gerek.
En basit ifadeyle bir saray inşa etmek için 
gerekenlerle bir kulübenin inşası için gereken 
ihtiyaç bir değildir.Her kültür bir tuğla misali 
dizilmelidir insanlığın temeline.Çünkü kültürlerin 
çokluğunun, neticenin saray mı kulübe mi 
olduğuna dair bir mihenk taşı oluşu şüphe 
götürmez bir gerçektir.

Çünkü güzel şeyler zaman alır ve zaman, köklü 
şeyler verir. Bir muhabbette duyduğum ve 
istifade ettiğim güzel bir gözlence olarak da 
bilinmelidir ki “Köklü şeyler ,dallı budaklı olur.” 
Her dal,kendi nispetince insanlığa hizmet 
eder ve netice olacak olan meyveye zerre 
nispetinde besin taşır.Bir zerrenin eksikliğini ve 
boşluğunu,diğerinin varlığını doldurmaz.
Birliğe ve dirliğe dair bir gelecek vadedeceksek 
şayet,insanlığın hiçbir rengi bu resmin 
güzelliğine gölge düşürmez.Mesele uyumdur.
Maviyi göğe yeşili çayıra ve siyahı geceye 
atfetmeliyiz.Her rengin olmak isediği yerde tüm 

tonlarıyla kendini göstermesinin, kınanacak bir 
mesele olmadığını kabul etmeliyiz ve  kuşları 
yüzmedi diye kınamaktan,balığı koşmadı diye 
ayıplamaktan vazgeçmeliyiz.

Hem nasıl düşünülebilir ki “Bende sığar iki 
cihan,ben bu cihana sığmazam” diyen Seyyid 
Nesimi’siz veyahut  “Ene’l hakk” diyen  Hallacı 
Mansur’suz  bir insanlığın, tamamlanmış 
ve onları çıkarınca insan türünün birliğinin 
sağlandığı? Hallacı Mansur’u yok saymak ve yok 
etmek,onun hiç bulunmadığı gelecek nesillere 
dahi pişmanlığının hammallığından başka ne 
getirdi?

Sözlerimi noktalarken belirtmek istediğim 
son şey ise bir kültürü temsilen yalnızca 
bir insan dahi olsa insan birliği için o kültür  
lazımdır, şarttır .Nasıl ki bu yazıyı bitirmek 
için çeşitli çizgilerden oluşmuş çeşit çeşit 
alfabelerdeki çeşit çeşit harflerin hiçbiri işe 
yaramaz da ,kağıda gelişi güzel bir mürekkep 
yahut kömür  darbesinin neticesi olan noktaya 
ihtiyaç duyarsak,birlik için de aynı şekilde o 
naçizane kültüre ihtiyaç duyarız.Çeşitliliğimizin 
zenginliğini gördüğümüz ve sevdiğimiz günlerin 
inancıyla,sağlıkla kalın.
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Masamda tozlu bir kitap... Ne benim açmaya cesaretim var ne de onun okunmaya. Gözlerimi 
dikmiş bakıyorum kitaba. Her satırında ilmek ilmek işlenmiş acıları hisseder gibiyim. 

Kulağıma gelen takırtı sesleriyle uyanıyorum daldığım hülyalardan. Sağımdan solumdan bir 
selmişçesine geçen atlılardan korunuyorum. Gecenin karanlığı yetmiyormuş gibi simsiyah giyinen 
atlılardan korkuyorum. Neresi olduğunu bilmediğim sokaklarda yürüyorum. Duvarları ince bir 
nakış gibi aşk ile işlenmiş sokaklardan geçerken bir ses ilişiyor kulağıma. Ayaklarım kendiliğinden 
gidiyor sesin geldiği yere. Bir mum ışığında oturmuş iki adam var karşımda, gözlerinin içine 
bakmaya utanırcasına yere eğmişler kafalarını. Sadece dinliyorlar sessizliğin acı sesini. Tam 
arkamı dönmüş giderken “Gel!” diye sesleniyor birisi sadece “Gel!”. İtaat ediyor ayaklarım, 
sanki dar ağacına yürüyen bir mahkum gibi sessiz sedasız gidiyorum. Başım dizlerinde sesini 
duyuyorum. Anlatıyor aşkı bana. ‘’Aşk meğer neymiş?’’ diyorum. ‘’Ne Yunus’un gönlünde ateş, ne 
Selim’in kulağında küpe…’’

Uyandığımda sırtımda bir torba, yürürken buluyorum kendimi. Torbanın içinde de onlarca ‘somun’ 
her önümüze gelene veriyoruz somundan. Ne bir medet ne de umutla. Yorgunluktan bitap düşünce 
oturuyoruz ulu bir çınarın gölgesine. Gözlerim kapanmadan önce son gördüğüm, aşkın sırrı oluyor. 
Sağır edici sesler acıtıyor kulağımı. 

Ne olmuştu gölgesinde oturduğum ulu çınara? Yıkılmıştı ama yine de köklerini hissediyordum 
ayağımın altında, güç alıyordum köklerinden karşı cepheye mermi yağdırırken. Kurşun yağmuru 

Tanrı’nın Gözyaşları
Melike ERKEN
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dinmişti gökyüzünde. Yerini ise kapkara bulutlara bırakmıştı. Gökyüzü sanki ağlayacaktı; 
anlıyordum feryadını “Kime bu öfke?” der gibiydi. Hâlbuki gökyüzü sınırsızdı. Sonsuz uçurtmalar 
sığacakken uçakları taşıyordu hissizce. Her an çökecek gibi bakıyordu gözlerimin içine. 
Gökyüzünden indirdim gözlerimi, yeryüzüne baktım. Baktım ama yeryüzü değildi ki orası, onlarca 
enkazın arasında olan ruhlar mezarlığı. 

Bir el görür gibi oldum uzaktan. Sonrasında bir ses bir yudum su bir parça ekmek isteyen bir ses... 
Sonra elden ele dolaşan somuna ilişti gözlerim, bir damla da su kalmıştı mataramda. Unuttum o 
an her şeyi kalktım ayağa ve koştum ona doğru ama bilemedim ki gelen bir kurşunun yüreğime 
saplanacağını. Verememiştim ona, ne bir damla su ne bir dilim ekmek. Hâlbuki ustam bana böyle 
öğretmemişti... Sonsuzluğa gözlerimi kapatırken bir rüzgâr çıkageldi doğudan. Kanatları olan 
bir rüzgârdı bu. Sardı beni kanatlarının arasına. Gökyüzü bir anda boşaldı yeryüzüne. Sadece 
yeryüzüne de değil tüm insanlığaydı feryadı. Biriktirdiği onca şeyi döktü insanlığa. Belki gökyüzü 
Tanrı idi. İnsanlığa dur demek için inmişti yeryüzüne her bir karış toprağa dokunmak için yağmur 
olmuştu. Ağladı Tanrı saatlerce ama en sonunda sustu. Sonrasında gökkuşağıyla gülümsedi 
insanlığa. Affetti belki de Tanrı bizi yaptığımız onca kötülüğe rağmen. 
   Penceremin aralığından gelen rüzgar sesiyle uyandım. Masamda hala tozlu kitap duruyordu. 
Şimdi anlamıştım o kitabı neden açamadığımı. Rüzgarın getirdiği fısıltıydı bunu öğreten ya da 
Tanrı’nın sesiydi. Kim bilebilir ki?
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Gogol'ün 
Paltosundaki Önyargı

Yazmak istemiyorum
Hayattan yana ya da aşktan

Yaşamak istemediğim gibi yalandan
Dostoyevskiden , Gogol'dan

Ne de o sihirli şapka misali paltodan
Yaşamın çekirdeğinden peyda olsun her ânım,

Gülmekse  hüzünden
Yürümekse de hüzünden 

Daima en gerçek duygudan yana.
Bir kumar masasına kitaplarını koymak gibi

Yazı yazmak için oturduğum masaya,
Kazanacağımdan emin, elimde ne varsa koymak

Ön yargılarımı koydum ortaya
Bilgisizliğimi,

Hep ertelediğim ve doyasıya saçmaladığım şiirimi
Yazmak istemiyorum ama

Nefes almak dahi istemiyorum bazen
Bu gezegende yarına oksijen bırakmadan

Defaâtle tüketme çılgınlığı
Oysa yazmak ,yarın için bir fidan dikmek değil midir?

Yarının hayâlini kurmak
Okurun varlığını  hayâl etmek.

Ama görmek istemiyorum Dostoyevski’nin kaybettiklerini
Harfleri sigâya çektiği cümleleri anlamayan okuru

Ve bu cümlelerin karşılığı olduğu sanılan o rubleleri
Sonra bir yazarı buna muhatap kılan vazgeçilmez şu gezegeni

    Gel de gizleyelim ön yargıyı, yalnız bunun için vakte muhtacım
Ön yargımı çıkarttığında benden kalan bilgisizlik ve zalimlikle karşı karşıyayım…

Miray SOYSAL
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İki gözü de kör olan bir savaş gazisi, arkadaşı 
Neyzen’e, ''Neyzen,  bu memleketin halini nasıl 

görüyorsun?'' diye sorar. Neyzen, arkadaşını 
kırmamak için ''karanlık'' diyemeyince: 

''Vallahi efendim, sizin gördüğünüz gibi...''

#Nü k t e

Neyzen ile Kör
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